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Inleiding

Stichting PAWW voert de regeling uit die sociale partners in het leven 

hebben geroepen om de WW en WGA te repareren. De deelnemende 

werknemers hebben door de regeling meer !nanciële zekerheid en 

ondersteuning bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De duur van de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering is voor de 

deelnemers door de reparatie op niveau gebleven. Zij kunnen blijven 

rekenen op een uitkering van 1 maand per 1 jaar arbeidsverleden, 

wettelijke en PAWW-uitkering bij elkaar opgeteld, met een maximum 

van 38 maanden. De PAWW-uitkering is daarvan maximaal 14 maanden.

Hoofdlijnen kwartaalverslag
• Bijdragen zijn stabiel
• Uitkeringen nemen toe
• Kosten per deelnemer blijven laag
• Middelen zijn solide belegd
• Financiële positie is gezond
• Werkloosheid blijft laag in vergelijking met de vorige crisis
• Deelnemersbijdrage 2022 wordt vastgesteld voor 1 oktober 2021
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Financiële situatie

Bijdragen zijn stabiel
Gemiddeld wordt aan bijdragen circa ! 10 per maand van de  
2,1 miljoen deelnemende werknemers ontvangen. 

Kasstroom bijdragen per maand in " 
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Uitkeringen nemen toe
De PAWW-regeling bevindt zich qua uitkeringen nog in de opbouwfase.  
In deze fase nemen de uitkeringen meer en meer toe.

Kasstroom uitkeringen per maand in " 
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Uit de gra"ek op de vorige pagina blijkt de snelle toename van de uitkeringen.  
De uitkeringen nemen in de opbouwfase toe, omdat:

• voor steeds meer werknemers de PAWW-regeling in ging op het  
moment dat zij werkloos of arbeidsongeschikt werden; 

• steeds meer PAWW-deelnemers de maximale duur -langer dan 10 maanden- 
van hun wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering bereiken;

• de deelnemers steeds beter op de hoogte zijn van hun PAWW-aanspraken 
door inspanningen van werkgevers, UWV, gemeenten en SPAWW zelf; 
Naar verwachting zal het aantal uitkeringsgerechtigden in de  
opbouwfase groeien richting de 10.000.

De (langdurige) werkloosheid is lager dan in voorgaande jaren. Deze 
ontwikkelingen in de werkloosheid dempt de toename aan PAWW-uitkeringen. 
Dat is goed nieuws voor de toekomstige, benodigde bijdragen van de deelnemers. 
Want hoe lager de (verwachte) uitkeringen, hoe lager de benodigde bijdragen.

Kosten per deelnemer blijven laag
Gegeven het huidige volume van deelnemers en de verwachte toename  
van uitkeringen houden we nog steeds een kostenverwachting aan van  
! 7,50 per deelnemende werknemer per jaar.

Middelen zijn solide belegd
De middelen worden conform het PAWW-statuut solide belegd. De middelen zijn 
verdeeld over Europese obligaties met een hoge rating met korte resterende 
looptijden. Een beperkt deel staat op bankrekeningen.

Financiële positie is gezond
Het vermogen is inmiddels toegenomen tot ruim ! 400 miljoen. De "nanciële 
positie is gezond gezien de omvang van de verwachte inkomsten, verwachte 
uitgaven en mogelijke #uctuaties.
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Deelname-overeenkomsten 
2020 

Kwartaal 2
2020

Kwartaal 3
2020

Kwartaal 4
2021  

Kwartaal 1

Aantal werkgevers (x 1.000) 58 58 58 58

Aantal deelnemers (x 1.000) 2.111 2.111 2.112 2.112

Kasstroomoverzicht  
(x ! 1.000.000)

Ontvangen Bijdragen 120 188 256 63

Betaalde Uitkeringen 0 0 -2 -4
Betaalde kosten  
incl. !nanciële lasten -5 -8 -11 -3

(des)Investeringen in  
!nanciele vaste activa -114 -180 -242 -56

Mutatie liquide middelen 1 0 1 0

Kerncijfers Stichting PAWW

Uitkeringsgerechtigden

Maand 1 12 62 326 774

Maand 2 16 125 439 996

Maand 3 21 187 630 1.125

Staat van baten en lasten  
(x ! 1.000.000)

Bijdragen 126 193 260 64

Uitkeringen 0 -1 -4 -7

Kosten -6 -8 -11 -3

Financiële baten lasten 0 -1 -1 -1

Vermogensmutatie 120 183 245 53

Balans (x ! 1.000.000)

Financiële vaste activa 248 313 377 431

Liquide middelen 2 1 2 2

Vorderingen 27 25 25 26

Schulden -2 -1 -3 -6

Vermogen t.b.v. bestedingsdoelen 275 338 400 453
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Ontwikkelingen in de WW

Werkloosheid blijft laag in vergelijking met de vorige crisis
Uit de onderstaande gra"ek blijkt dat het aantal werklozen en WW-uitkeringen 
zich op een relatief laag niveau bevindt. Zeker in vergelijking met de vorige 
("nanciële) crisis in de periode 2013 tot en met 2016.

In 2020 is eerst een stijging en vervolgens een daling zichtbaar als gevolg van 
de effecten van Covid én de overheidsmaatregelen (NOW). De stijging van de 
werkloosheid deed zich vooral voor onder jongeren en in sectoren die (nog)  
niet zijn aangesloten bij de PAWW.

De werkloosheidsscenario’s voor de periode 2021 tot en met 2022
De cijfers van het CPB (juni 2021) laten zien dat de werkloosheid naar 
verwachting zal toenemen. Van ruim 3% (300.000 werklozen) naar 4,3% in  
het basisscenario (3,6% in optimistisch en 4,7% in pessimistisch scenario).  
De toename van de werkloosheid in deze scenario’s is wezenlijk lager dan in  
de werkloosheidscenario’s aan het begin van Covid in de eerste helft van 2020.

Werklozen en lopende WW-uitkeringen  
januari 2009 tot en met maart 2021 (x 1.000)  
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Deelnemersbijdrage 2022 wordt vastgesteld vóór 1 oktober 2021
In december 2020 is besloten, op basis van ontwikkelingen in het najaar  
2020, de bijdrage voor 2020 niet te verhogen. Het bleef 0,4% van het  
brutoloon (max. SV-loon). 

De stabiele ontwikkeling van bijdragen en kosten, als ook de recente  
WW- en uitkeringsontwikkelingen, spelen een belangrijke rol. Maar vooral de 
ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen zullen van invloed 
zijn. Hoe lager de verwachte PAWW-uitkeringen en risico’s en hoe hoger het 
vermogen, hoe lager de benodigde bijdragen van de deelnemers. 

Voor 1 oktober 2021 wordt het bijdragepercentage 2022 vastgesteld  
en voor 1 november gecommuniceerd.

Het kwartaalverslag van Stichting PAWW richt zich vooral op de financiële 
rapportage. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond SPAWW en de 
PAWW-regeling? Schrijf u in voor de nieuwsbrief op spaww.nl.
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Over Stichting PAWW
Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is ontstaan na het versoberen 
van de wettelijke WW- en WGA-uitkering in 2016. De PAWW-regeling voorziet 
werknemers, verbonden aan een deelnemende cao, tijdelijk van een 
aanvullende uitkering nadat hun wettelijke WW- of WGA-uitkering is afgelopen. 

Stichting PAWW voert de regeling uit. Het bestuur legt verantwoording af aan 
sociale partners verenigd in Stichting van de Arbeid en is gebonden aan 
haar statuten en het wettelijk kader van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Haar bestedingsdoelen zijn gelimiteerd tot het innen 
van bijdragen, het doen van uitkeringen, het beheren van middelen, het 
ondersteunen van cao-partijen en het in stand houden van de stichting.

Stichting PAWW 
Bezuidenhoutseweg 60 
2594 AW  Den Haag 
 
www.spaww.nl


